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حجازي يقرر نهاية مشواره مع الكويت

«يد العربي» األفضل بعد العميد ...وتراجع
للصليبخات والسالمية الموسم الماضي

استاد الوكرة يدخل الخدمة
الستضافة نهائيات كأس العالم

• ا�ستاد الوكرة

• حجازي حقق الثنائية مع ثالثة �أندية خمتلفة

كتب يحيى �سيف:
على الرغم من ا�ستمرار الكويت
يف ال�سيطرة على بطوالت االحتاد
و�ألقاب املو�سم لبطولتي الدوري
والك�أ�س �إال �أن املو�سم املنتهي
لن�شاط كرة اليد �شهد العديد من
الظواهر الالفتة التي �سيكون لها
ت�أثريكبري على �أداء ونتائج الفرق
يف املو�سم املقبل .ومن الوا�ضح
�أن م�شوار العميد خالل املو�سم
الفائت مل يكن بال�سهولة التي
خا�ض بها مبارياته يف ال�سنوات

ال�سابقة ال�سيما يف بطولة ك�أ�س
االحتاد حيث حقق اللقب ب�صعوبة
بالغة يف ظل مقاومة كبرية من
العربي ال��ذي كاد �أن يلحق �أول
هزمية بالفريق الأبي�ض منذ 7
���س��ن��وات وخ����سر ال��ك ��أ���س بفارق
هدفا واحدا .وقدم العربي مو�سما
متميزا وا�ستعاد مكانته بني الأندية
امل�شاركة بعد ان جتاوز �أخطاء
املو�سم املا�ضي خا�صة يف اجلانب
الدفاعي و�رسعة املرتدات وخرج
من املو�سم يف الرتتيب الثاين بعد
الكويت يف بطولة الدوري املمتاز

وبطولة ك�أ�س االحتاد.
ومل يكن برقان بعيدا عن امل�شهد
وا�ستطاع احتالل املركز الثالث
يف بطولة ال��دوري املمتاز لأول
م��رة يف تاريخه وعلى اجلانب
الآخر تراجع �أداء كاظمة و�صيف
البطولة ال�سابقة وتعر�ض لعدة
هزائم �أطاحت ب�آماله يف املناف�سة
ع��ل��ى من�صة ال��ت��ت��وي��ج وخ��رج
ال�صليبخات ال��ذي ك��ان احل�صان
الأ���س��ود يف املو�سم املا�ضي من
املناف�سة على التاهل مع اخلم�سة
الكبار يف ال��دوري املمتازب�شكل

مبكروا�ستقر يف ترتيب متاخر
اليتنا�سب مع اجن���ازات الفريق
وهو نف�س ال�سيناريو الذي تزامن
م��ع �أداء ال�ساملية يف ال���دوري
�إال ان ال�����س��م��اوي ع���اد ملن�صة
التتويج يف بطولة الك�أ�س وحقق
املركزالثالث .ويف �سياق اخر قرر
املدرب اجلزائري �سعيد حجازي
الرحيل عن تدريب الكويت بعد
م�شوار حافل ب��االجن��ازات حيث
انه املدرب االجنبي الوحيد الذي
حقق الثنائية مع  3فرق حملية
خمتلفة.

مع �إع�لان قطر � ّأن «ملعب ال��وك��رة» ،وهو �أحد
مالعب مونديال كا�س العامل  2022الرئي�سية،
مبكرا ،با�ست�ضافة نهائي بطولة
�سيدخل اخلدمة
ً
«ك�أ�س الأمري» املحلية لأول مرة  16مايو احلايل،
عاد اجلدل املتعلّق ب�شكل هذا امللعب �إلى العلن
جمددا.
و�أعلن م�س�ؤولون يف االحتاد القطري لكرة القدم
واللجنة العليا للم�شاريع والإرث ،املعنية

مب�شاريع املونديال � ّأن «ا�ستاد الوكرة» بات
جاهزا و�سي�ست�ضيف نهائي بطولة «ك�أ�س الأمري»
املحلية يف  16احلايل.
مع هذا االعالن ،نب�شت ال�صحافة الربيطانية من
جديد يف �شكل هذا امللعب ،و�سخرت منه ،على
غرار ما قامت به ال�صحافة الدولية يف العام
 ،2013قبل ت�صميم امللعب ومع ظهور لقطات
تروجية له.

الدحيل يحصل على البطاقة الثانية للمجموعة الثالثة

الهالل يحتفل بتأهله لثمن النهائي
بثنائية في مرمى العين

ثأر من الراقي بثنائية في المجموعة الرابعة

السد يعبر أهلي جدة لربع نهائي
دوري أبطال آسيا
ت�أهل ال�سد القطري �إلى ثمن نهائي دوري
�أبطال �آ�سيا لكرة القدم بفوزه على �ضيفه
الأهلي ال�سعودي  1-2يف اجلولة اخلام�سة
من مناف�سات املجموعة الرابعة،و�سجل
علي �أ�سد « »9و�أكرم عفيف « »12هديف ال�سد،

وال�سوري عمر ال�سومة « 51من ركلة جزاء»
هدف الأهلي.
وث����أر ال�سد لهزميته بهدفني نظيفني يف
اجلولة الأولى يف جدة ،ورفع ر�صيده �إلى 10
نقاط مقابل  8لباختاكور االوزبك�ستاين الذي

• فرحة العبي ال�سد بالت�أهل

تقدم بفارق نقطتني على الأهلي بعدما تغلب
يف وقت �سابق بهدف وحيد على بري�سيبولي�س
الإيراين ،و�صيف بطل املو�سم املا�ضي الذي
توقف ر�صيده عند  4نقاط وخ��رج خايل
الوفا�ض.
و�ضغط ال�سد ب��ق��وة م��ع ال��دق��ائ��ق االول��ى
للمباراة ،و�سنحت له عدة فر�ص ا�ستثمر
احداها من متريرة منوذجية ار�سلها اكرم
عفيف من الي�سار وو�ضع علي ا�سد وجها
لوجه مع احلار�س حممد العوي�س ف�سدد من
فوق الأخري م�سجال الهدف االول «.»9
ومل يرتاجع ال�سد بعد التقدم املبكر ،وجنح
بعد ثالث دقائق من خطف الهدف الثاين من
كرة انفرد بها اال�سباين ت�شايف هرنانديز
وت�صدى لها العوي�س فارتدت �إلى اكرم عفيف
بجوار القائم االي�رس �سددها مبهارة ومن
زاوية �ضيقة داخل ال�شباك.
وح�صل الأهلي على �أول فر�صة من هجمة
انتهت �إلى عبد الفتاح الع�سريي يف اليمني
مررها عر�ضية يف اي��دي احل��ار���س «،»17
و�أطلق ال�سومة كرة قوية من خارج املنطقة
�سقطت من يد حار�س ال�سد �سعد الدو�رسي
لكنه �سيطر عليها «.»23
وه��د�أت وت�يرة الأداء وانح�رص اللعب يف
الو�سط قبل �أن تن�شط يف الدقائق االخرية
التي �شهدت فر�صتني لل�سد :الأول���ى من
كرة انفرد بها اجلزائري بغداد بو جناح
وت�صدى له احلار�س « ،»43ثم كرة عر�ضية
و�صلت على را�س اكرم عفيف تابعها باجتاه
املرمى وحولها العوي�س ب�صعوبة �إلى
ركنية «،»44ومع بداية ال�شوط الثاين،
�ضغط الأه��ل��ي ب��ق��وة وح�صل على بع�ض
الفر�ص فنجح يف تقلي�ص الفارق بركلة
جزاء انربى لها ال�سومة «.»51

• باهربي يحتفل مع زمالئه بهدفه التاريخي

احتفل الهالل ال�سعودي الذي �ضمن مقعده يف ثمن
نهائي دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم قبل �أن يلعب،
بت�أهله بثنائية نظيفة يف مرمى �ضيفه العني
الإماراتي يف اجلولة اخلام�سة قبل الأخ�يرة من
مناف�سات املجموعة الثالثة.
وا�ستهل هتان باهربي اهدافه الآ�سيوية مع الهالل
ب�صورة مميزة ،اذ �سجل هدفا �رسيعا بعد 14
ثانية فقط من بداية املباراة،ويعد هدف هتان
ثاين �أ�رسع هدف على االط�لاق ،يف تاريخ دوري
�أبطال �آ�سيا بن�سخته االحرتافية ،مت�أخرا بفارق 5
ثوان فقط عن هدف القطري من �أ�صل �أوروغواياين،
�سيبا�ستيان �سوريا،وكان �سوريا قد �سجل هدفه
�ضد باختاكور الأوزبكي ،على ملعب الأخري يف
ط�شقند ،عام  ،2013عند الثانية التا�سعة.
و�أ���ض��اف حممد ال�شلهوب « »90الهدف الثاين
للزعيم فارتفع ر�صيد الهالل �إلى 12
ورغم هام�شية املباراة بعد �ضمان الت�أهل ،احتاج
الهالل �إلى  14ثانية فقط الفتتاح الت�سجيل بوا�سطة
باهربي الذي تلقى كرة داخل منطقة اجلزاء قبل �أن
يتالعب بالدفاع وي�سددها قوية على ميني خالد
عي�سى.
و�سيطر الهالل على جمريات ال�شوط الأول ،و�أ�ضاع
�أك�ثر من فر�صة لتعزيز تقدمه عرب الربازيلي

ادواردو « »52وباهريي « ،»66يف مقابل فر�ص�ضة
وحيدة للعني اهدرها ال�سويدي ماركو�س بريغ
«.»79
وانتظر الهالل حتى الدقيقة الأخرية ال�ضافة هدفه
الثاين بوا�سطة حممد ال�شلهوب الذي ا�ستقبل كرة
عر�ضية ولعبها مبا�رشة على ي�سار خالد عي�سى.
ويف مباراة اخري بنف�س املجموعة تعادل الدحيل
القطري مع م�ضيفه ا�ستقالل طهران االيراين «،»1-1
يف املباراة التي جمعت بينهما يف ا�ستاد ازادي
بالعا�صمة طهران.
و�سجل روزبيه هدف ا�ستقالل طهران االيراين،
يف الدقيقة  ،53بينما �أحرز الربازيلي ادميل�سون
هدف الدحيل يف الدقيقة ،55وجاءت املباراة
جيدة امل�ستوى ،وتقدم �أ�صحاب الأر�ض بهدف يف
بدايات ال�شوط الثاين ،لكن الدحيل عادل النتيحة
مبا�رشةً .
وكاد الدحيل �أن يحقق فوزا ثمينا ،يف الدقائق
الأخ�يرة ،لوال العار�ضة االيرانية ،التي وقفت
لكرة ادميل�سون باملر�صاد.
وبهذه النتيجة ،ارتفع ر�صيد الدحيل �إلى  8نقاط،
احتل بهم املركز الثاين يف املجموعة ،بينما
ارتفع ر�صيد اال�ستقالل �إلى  5نقاط ،جاء بهم يف
الرتتيب الثالث.

أسود الرافدين في انتظار الموافقة على تجربة صربيا

كاتانيتش يعلن قائمة العراق لوديتي تونس وليبيا
�أعلن املدير الفني للمنتخب العراقي،
ال�رصبي �رسيت�شكو كاتانيت�ش ،القائمة
الأولية لأ�سود الرافدين ،حت�ضريا لوديتي
تون�س وليبيا ،ال�شهر املقبل
و�ضمت القائمة  33العبا ،وهم« :جالل
ح�سن وحممد حميد وحممد �صالح وعلي
كاظم حلرا�سة املرمى ،وع�لاء مهاوي
و�سامح �سعيد وفران�س بطر�س وح�سام
كاظم و�رضغام ا�سماعيل وم�صطفى حممد
ج�بر و�أح��م��د ابراهيم وري��ب�ين �سوالقا
و�سعد ناطق وميثم جبار وعدي �شهاب
وعلي كاظم خلط الدفاع»
أي�ضا «�أحمد يا�سني وجيلوان
كما �ضمت � ً
حمد وهمام طارق ومازن فيا�ض وح�سني
علي و�أحمد جالل وج�ستني مريام و�أجمد
ع��ط��وان وب�����ش��ار ر���س��ن و���ص��ف��اء ه��ادي
وابراهيم باي�ش وكرار نبيل و�أ�سامة ر�شيد

خلط الو�سط ،ومهند علي وعالء عبا�س
و�أمي��ن ح�سني وع�لاء عبد الزهرة خلط
الهجوم».
وحدد كاتانيت�ش يوم  27مايو احلايل،
موعدا لتجمع الفريق حت�ضريا لوديتي
تون�س وليبيا يف �شهر يونيو املقبل.
وقال املدير االداري للمنتخب العراقي،
با�سل كوركي�س« :يف حال متت املوافقة
على مباراة �رصبيا التجريبية املقررة
يف الأول من ال�شهر املقبل يف الب�رصة،
�سيخو�ض الفريق املباراة ويغادر بعدها
بيوم �إلى تون�س».
وتابع« :يف حال تعذر اقامة ودية �رصبيا،
�سيغادر املنتخب ب�شكل مبا�رش يف الثاين
من يونيو املقبل �إلى تون�س»،وبني �أن
املدرب �سيختزل القائمة الأولية التي
�أعلنها و�ضمت  33العبا �إل��ى  23قبل

التجمع واملغادرة �إلى تون�س.
ووا���ص��ل« :يف ح��ال متت املوافقة على
مباراة �رصبيا قد ال ي�شارك فيها عدد
من الالعبني املحرتفني كونها خارج
�أيام الفيفا ،وبالتايل اختزال القائمة
النهائية �سيتوقف على �ضوء التحاق
الالعبني املحرتفني باملع�سكر».
و�أ�شار �إلى �أن املنتخب �سيواجه تون�س،
يف ال�سابع من ال�شهر املقبل ،وبعدها بـ3
�أيام وبنف�س امللعب �سيواجه املنتخب
الليبي� ،ضمن برنامج اع��داد املنتخب
لت�صفيات ك�أ�س العامل.
جدير الذكر �أن االحتاد العراقي ينتظر
من وزارة ال�شباب والريا�ضة ال�ضوء
الأخ����ضر يف ح��ال مت ت��وف�ير املبالغ
املالية لالتفاق ب�شكل ر�سمي على ودية
منتخب �رصبيا.

• جانب من تدريب �سابق للعراق

